
Seja na sueca ou na dama, o dinheiro nunca entra 
 
Os jogos mais populares nas praças do Rio são os de baralho, dentre os quais sueca, tranca e 
buraco principalmente o primeiro como constatou a reportagem do JB nas cinco praças 
visitadas. 
 
Dentre as disputas que não são de cartas, a mais encontrada foi a do tradicional jogo de 
damas. 
 
Apesar de todos serem jogos de vencedores e vencidos, os grupos de idosos não costumam 
fomentar rivalidades. 
 
Um dia a gente perde, outro dia a gente ganha. O intuito de vir aqui é mais a diversão afirma 
o aposentado Rufino Duarte, 76 anos, que joga sueca diariamente na Praça Serzedelo Corrêa, 
em Copacabana (Zona Sul). 
 
Fã de jogo de damas, Oscar Martins, 80 anos, frequentador da mesma praça, revela um 
equilíbrio nas disputas. 
 
Venho aqui umas três vezes por semana, mas o que mais me motiva é o prazer de jogar e 
encontrar os amigos – diz. 
 
Opinião semelhante tem Moacir Erédio, 71, que joga sueca diariamente no Largo do Machado. 
 
Aqui, todos ganham, perdem, mas se divertem muito – relata, salientando que nunca o 
dinheiro entra na disputa. 
 
Os craques da terceira idade Apesar de a diversão ser valorizada e a competitividade 
desestimulada entre os jogadores de terceira idade, inevitavelmente surgem destaques nos 
grupos. 
 
Ele é o que ganha mais na turma, pois costuma chegar na praça às 8h e sair só às 21h – diz 
Benedito Cabral, 79, apontando para o parceiro de buraco da Serzedelo Corrêa, Fernando 
Brandão, 78. 
 
O companheiro João Ferreira, 65, endossa. 
 
Chegamos a ficar nove meses sem pegar o morto jogando contra ele. 
 
Tímido com os elogios dos amigos de jogo, o craque procura despistar sobre sua eficácia com 
o baralho na mão. 
 
Tem que saber jogar, mas precisa ter sorte também, embora cada jogo tenha alguns macetes 
– afirma ele. 
 
Aposentado há 20 anos, descobriu o lazer na praça perto de casa ao se aposentar. 
 
Vim aqui uma vez por acaso, sentei para jogar numa mesa e acabei me apaixonando pela 
atividade. 
 
Apesar de gostar de estar na Praça Serzedelo Corrêa, ele cita alguns problemas do local. 
 
Costumamos ser importunados constantemente por moradores de rua. Às vezes, demoram 
muito para trocar as lâmpadas queimadas. Além disso, a cobertura da praça está toda 
desgastada e várias mesas molham quando chove – reclama. 
 
As reivindicações de Fernando não são as únicas dos frequentadores de praças do Rio. Na 
Praça Saens Peña, as queixas são várias. 
 



Há dois anos instalaram vários armários para se guardar baralho, mas muitos deles foram 
arrombados há cerca de dois meses – afirma o aposentado José Vicente, 65, que costuma 
jogar sueca na praça há pelo menos cinco anos. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. A21. 


